Soutěžní systém Supermota
V roce 2020 je vypsán v rámci soutěžního systému Komise motokrosu AČR
mistrovský seriál Mezinárodní mistrovství České republiky Supermoto 2020
VKLADY
Vklady jezdců pro jednotlivé podniky činí:
2.400,- Kč pro třídu 1
2.400,- Kč pro kategorii 2,4
2.200,- Kč pro kategorii 3
1.300,- Kč pro třídy 5, 6 a kategorii 7
Součástí vkladu jsou sobotní neoficiální tréninky. Tréninky budou měřeny.
Vklady budou navýšeny o pojištění odpovědnosti jezdce.
JURY
Na podniky MM ČR v Supermotu může být delegován Komisí motokrosu AČR pouze
předseda jury. Jury se po tomto rozhodnutí skládá pouze z předsedy jury, ředitele
závodu a technického komisaře.
DELEGOVÁNÍ ČINOVNÍKŮ
Na podniky MM ČR Supermoto je možno delegovat pouze jednoho technického
komisaře. Pokud bude na podnik delegován pouze jeden TK, je povinností
pořadatele zajistit administrativní výpomoc u technické přejímky.
TŘÍDY A KATEGORIE SUPERMOTO 2020
Třída 1
S1
Kategorie 2 S2
Kategorie 3 S3 MX Cup, S3 Veteran Cup 40+, S3 Veteran Cup 50+
Kategorie 4 S4 Quad
Třída 5
S5 Junior
Třída 6
S6 Elév
Kategorie 7 S7 AKU
V kategorii 3 S3 MX Cup mohou startovat pouze jezdci na motocyklech s předním
kolem o rozměru 21' a zadním kolem o rozměru 19'. Na základě rozhodnutí ředitele
závodu může startovat v kategorii 3 i jezdec, který nesplňuje výše uvedenou
podmínku.
V kategorii 3 S3 Veteran Cup 40+ mohou startovat pouze jezdci, kteří v roce 2020
dosáhnou 40-ti let stáří a vyšší a splnili podmínky pro start minimálně v jedné
z vypsaných tříd a kategorií pro sezonu 2020. Toto se netýká pouze kategorie 4.
V kategorii 3 S3 Veteran Cup 50+ mohou startovat pouze jezdci, kteří v roce 2020
dosáhnou 50-ti let stáří a splnili podmínky pro start minimálně v jedné z vypsaných
tříd a kategorií pro sezonu 2020. Toto se netýká pouze kategorie 4.
Kategorie 3 S3 Veteran Cup 40+ či S3 Veteran Cup 50+ v případě, že bude přijato
méně, jak 10 jezdců v jednotlivé kategorii bude sloučena s kategorií 3 S3 MX Cup.

